
Eigersund idrettsråd                    

Protokoll fra styremøte 
Møtenummer  2/2022 
Dato 4. mai 2022 
Tid Klokken 17:00 
Sted: Sosialt rom v/ Espelandshallen 

 

Navn Tilstede Forfall * 
Svein Erling Jensen (styreleder) x   
Cecilie Therese Tengesdal (nestleder) x   
Frode Skogen x   
Wenche Nodland x   
Terje Rasmussen x   
Rune Andersen x   
Karen Kvalheim x   
Mette Helene Wersland (vara) x   
Gunn S Friestad (vara)    
Kristin Fardal Hovland (sekretær) x   

*Ikke tilstede i sak 
Gjester:  

Saker 
Sak 09/22 – Basketballtilbud 
Sak 10/22 – Idrettens dag 
Sak 11/22 – Politisk og administrativt møte 10. juni kl. 10:00 
Sak 12/22 – Overnatting på skoler for idrettslag, uoverkommelige priser 
Sak 13/22 – Eventuelt 
 
 
 
SAKER 
 
Orientering: 
Svein Erling og Mette har vært på årsmøte i Haugesund med idrettskretsen. 
Mye fokus på Superlekene og tilrettelagt idrett. Sparebankstiftelsen har bevilget 10 mill, og en ny 
stilling skal opprettes i denne forbindelse. 
 
Sak 9/22 – Basketball  
Lokalt ønske om et basketballtilbud. Halltid er opprettet, trener har meldt interresse. Trengs 
hjelpetrenere og voksne ansvarlige. 
Kan idrettsrådet bidra i denne organiseringen? 
Innspill til hvem som kan hjelpe: 



-Frivilligsentralen, basketballgjengen som trener i Espelandshallen, foreldre? 
Cecilie stiller den første onsdagen, sammen med Kristin. Ser an interressen og oppmøtet. 
Dersom tilbudet viser seg attraktivt over tid, vil idrettsrådet invitere basketballforbundet region vest, 
med tanke på etablering av klubb. 
 
Sak 10/22 – Idrettens dag 
Datoen er satt til lørdag 27. august kl. 11:00 til 15:00. 
Ønsket endringer fra i fjor: Utvide med én time, annonsere tidligere, involvere klubber tidligere, 
engasjere flere klubber. 
Cecilie sender ut invitasjon tiul klubbene, med påmeldingsfrist 1. juni. 
Planleggingsmøte avholdes etter påmeldingen, og alternative områder må benyttes da torget er stengt. 
  
Sak 11/22 – Politisk og administrativt møte den 10. juni kl. 10:00 
Saksliste og ansvarlig: 

• Superlekene 
Svein Erling presenterer. En tverrfaglig arbeidsgruppe må opprettes, med mål om å arrangere 
Superlekene høsten 2023   
• Sommerleirer/stevner ol. Pris for overnatting i en idrettsvennlig kommune 
Svein Erling presenterer. Brev med forespørsel om redegjørelse for ulik praksis og høye priser er 
sendt til ledelsen. 
• Folkepulsen, forslag til videre organisering. Samme kriterier som tidligere i 2022, utvide til å 

inkludere kobling mellom skoler og foreninger i 2023. 
Be om økte midler til dette. Kristin presenterer (da dette ikke lenger er midler «tilhørende» 
idrettsrådet, men «kun» kommunen). 
• Sommeråpne idrettshaller 
Cecilie presenterer. Ønsker som er spilt inn: Kimura, Kyokushin, Kyokushinkai og 
svømmeklubben. Alle kontakter sine fadderklubber som trener i offentlige haller, for å høre om 
flere har hallbehov i sommer. I tillegg ønsker idrettsrådet ordning med åpen hall i Espelandshallen, 
både fotballhall og flerbrukshall. 
• Pumptrack på Rinnanbanen? Innspill fra Dalane Sykleklubb 
• Budsjettinnspill: Økte midler til Folkepulsen, Superlekene 

 

Sak 12/22 - Uoverkommelige og vilkårlige leiepriser for overnatting på skole 
Forespørsel om redegjørelse for ulike priser og ulik praksis sendes fra idrettsrådet til 
kommuneledelsen. 
Saken tas opp i det politiske og administrative møtet. 
 
Sak 13/22 – Eventuelt 
Mette: Alle må hjelpe til i synliggjøringen av idrettsrådet. Ber alle legge ut info og dele gladsaker på 
facebook, og invitere til å like siden. 

Frode: Stor utfordring med psykisk uhelse blant ungdom, mye opplevd ensomhet. Kan skolen i større 
grad fungere som et koblingspunkt mellom lag/foreninger og ungdommen? 
Forslag: Tas med i «Nye Folkepulsen», som en del av arbeidet til styringsgruppa. 
Svein Erling: Sommeravslutning; Frisbeegolf! 
 



Neste møte: Onsdag 8. juni kl 17:00 i Espelandshallen 
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